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CURSO DE LATEX 

Edital da 1ª edição 
 

Este edital destina-se a regular o processo de seleção dos cursistas que comporão a turma 

da 1ª edição do Curso de Latex − curso de difusão de conhecimento gratuito, realizado na 

modalidade a distância e promovido pela Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), 

Campus de Apucarana. 
 
1.  Público alvo 

Estudantes de Graduação em Matemática ou áreas afins, estudantes de Pós-Graduação 

Lato ou Stricto Sensu em Matemática ou áreas afins e professores que ensinam 

Matemática ou áreas afins em todos os níveis de ensino. 

 
2.  Período de realização do Curso 

De 18 de junho de 2021 à 05 de agosto de 2021. 
 
3.  Modalidade do Curso 

Curso de aperfeiçoamento de professores de Matemática e áreas afins e estudantes de 

Matemática e áreas afins na modalidade a distância e inteiramente gratuito, tendo como 

finalidade oferecer formação sobre o sistema Latex, por meio da Plataforma on-line e 

gratuita Overleaf. 

 
4.  Carga horária 

O Curso será dividido em sete módulos semanais. Cada módulo terá início a 0h da sexta- 

feira e encerramento às 23h59min da quinta-feira da semana seguinte a do seu início. Em 

cada um dos sete módulos serão disponibilizadas vídeo-aulas, materiais escritos e uma 

tarefa, que deverá ser realizada até às 23h59min do 7º dia do módulo (quinta-feira). A 

carga horária do curso está distribuída do seguinte modo.



Para obter o total de horas correspondente a cada módulo o cursista deverá realizar a tarefa 

do módulo integralmente. O cursista que realizar integralmente todas as tarefas do curso 

será certificado em 21 (vinte e uma) horas. O cursista que não realizar integralmente as 

tarefas do curso será certificado em quantidade de horas correspondente às tarefas 

realizadas. 

 
5.  Vagas 

É disponibilizado um total de 100 vagas. 
 

 
 

6.  Processo de solicitação de inscrição 

Para se candidatar a uma vaga no curso, os interessados deverão preencher um formulário 

online com sua solicitação. Esse formulário estará disponível às 8h do dia 14 de junho 

de 2021 (segunda) e será encerrado às 23h59h do dia 15 de junho de 2021 (terça) 

(horário de Brasília). Os interessados deverão acessar o formulário disponível em: 
 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgsl76CP9bydjdVchjn3kG47tJOYKmaGxPyuWqbBRbgQ2Gqg/viewform 

 
 

e preencher os seguintes campos: nome, cpf, data de nascimento, país, cidade, estado, e- 

mail, formação e atuação profissional. Além disso, será necessário concordar com os 

termos de inscrição. Por último o candidato deverá clicar em ENVIAR para que sua 

solicitação de inscrição seja registrada no sistema on-line.   
 

O processo de solicitação de inscrição previsto para término às 23h59h (horário de 

Brasília) de 15 de junho de 2021 (segunda) poderá ser encerrado antecipadamente no 

momento em que a quantidade de solicitações de inscrição atingir 100% do total de 

vagas, ou seja, 100 solicitações de inscrição. 

 
7.  Preenchimento das vagas 

As vagas descritas no item 5 serão preenchidas obedecendo a ordem cronológica de 

inscrição dos candidatos. O sistema de inscrições on-line registra os dados do formulário 

conforme preenchido pelo candidato e, também, registra a data, o horário da conclusão 

da inscrição e a ordem geral da solicitação de inscrição. Sendo assim, as solicitações de 

inscrições de ordem 101° e subsequentes não terão a inscrição efetivada para essa edição 

do curso. 

 

 

8.  Efetivação da inscrição 

A partir de 16 de junho de 2021 (quarta-feira), será disponibilizada, no site 

apucarana.unespar.edu.br/graduacao/matematica uma lista dos candidatos inscritos na 1ª 

Edição do Curso de Latex. Para acessar o sistema online, os inscritos receberão, via e-

mail, dados de usuário e senha. Caso a pessoa tenha seu nome divulgado na lista dos 

100 participantes que tiveram sua inscrição aceitas e não tenha recebido os dados de 

acesso até a data definida em cronograma abaixo, o candidato deverá solicitar os mesmos 

enviando e-mail para mauricio.unespar@gmail.com  
 



 

9.  Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Conteúdo programático 
 

Módulo 1 

•  Criação de conta no Overleaf e configurações iniciais 

•  Interface do Overleaf e estrutura básica de um documento  

•  Alinhamentos, margens, quebra de linhas e espaçamentos 

  
 

Módulo 2 

•  Negrito, itálico, sublinhado e coloração de texto 

•  Criação de listas 

•  Seções e subseções 
 

Evento Prazo  ou  período 

Realização da inscrição 

das 8h às 23h59minde 14 de 

junho de 2021 até 23h59min 

de 15 de junho de 2021 

(horário de Brasília) 

Divulgação dos inscritos na 1ª edição do Curso de 

Latex em apucarana.unespar.edu.br/graduacao/matematica 

até 23h59min de 16 de junho 

de 2021 

(horário de Brasília) 

Envio de dados de usuário e instruções iniciais para os inscritos via e-

mail. 

até 23h59min de 17 de junho 

de 2021 

(horário de Brasília) 

Início da 1ª edição do Curso de Latex. 

a partir de 0h (horário de 

Brasília) de 18 de junho de 

2021 

Término da 1ª edição do Curso de Latex. 

às 23h59min (horário de 

Brasília) de 5 de agosto de 

2021 

Emissão do Certificado de Conclusão da 1ª edição do Curso de Latex. 

a partir de 30 de agosto de 

2021 

  



Módulo 3 

•   Numeração de teoremas 

•  Referências cruzadas e notas de rodapé 

•  Caracteres matemáticos e novo comando  
 

Módulo 4 

•   Expoentes, índices, frações, raízes, somatórios e integrais 

•   Funções e conjuntos numéricos 

•   Delimitadores e molduras 

 
Módulo 5 

•  Matrizes 

•  Sistemas de equações  

•  Tabelas 

 

Módulo 6 

•  Figuras I 

•  Figuras II 

•  Referências bibliográficas 

 

Módulo 7 

•  Tikz 1 

•  Tikz 2 

•  Tikz 3 

 

 

Apucarana, Paraná, 08 de junho de 2021. 

 

  

Maurício Barbosa da Silva  

Coordenador da 1ª Edição do Curso de Latex 


